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Zielona G6ra, I marca 2013 r.

Pan
Marek Wielgtr
,,Gazeta Wyborcza"

$zanowny Panie Redaktorze !

Z niejakim zilienowaniem po raz kolejny namawiamy Pana do szczeg6lowego
i rzetelnego zapoznania sig z zasadami f'unkojonowania rodzinnych ogrod6w dzialkowych,
dzisla$iem Polskiego Zwiigku Dzialkowcdw oraz propozyojami ustaw o ogrodach
dzialkowych, jakie zostaly zNo2one w Sejmie. Bez tej wiedzy trudno jest pisad obiektywnie o
przyszlo$ci ogrodnictwa dzialkowego, chocia2 trzeba przyznad,2o w ostahrim artykule, jaki

ukszat siE 26 lutego bt., pr6buje Pan pozory tego obiektywizmu zachowaC'
Bylaby pora jednak, aby, jako dziennikarz, wydaje siE dodwiadczony iuZ w pisaniu

o o$odnictwie dzialkowymp popatrzyl Pan na tg sprawq nie tylko w kon[ekdcie oczekiwanej
i wyaarzonej przez zainteresowanych likwidacji PZD.

Z obszemego artykr,rlu wybieramy kilka spraw, do kt6rych chcemy siq odnie$6,
poniewot nie zgadzamy siq z prezentowanymi przez ltene pogl4dami.- 

l. Znuwata Pan, Le wobec projektu obywatelskiego nalety zachowad czujno$O
i sugeruje, te slu2y on przede wszystkim zachowarriu wladzy PZD, ktdra bEdzie
dzialad pod zmieniouym szyldem. To mo2e zechce Pan uprzejmie z'auwaiyt,2e PZD
to nie mienawidzona wladza, ale dzialkowoy, kt6rzy do tej organizacji przystqpili
i firrrkcjonqj4w niej tak, jak to przyjqte w innyoh onganizacjach, kt6rych z grzeozno$ci
juz tutei wymieniad nic bEdziemy. Gdyby dokladniej zapoznal siq Pan z projoktem
Lrywatilskim, kt6ry, jak Pan laskawie dosbzega, uzyskal ponad 920 tysiqoy podpisow
na listach poparoia, nie straszytby Pan dzialkowc6w teoriami, w kt6re tylko Pan
wierzy (i moZe jeszcze jaka$ grupa zainteresowarrych).

2. Pisze Pan, 2e czlonkowie PO nazywajq naszq propozycjq stowarzyszenia ogrodowego
,,przefarbowanym" PZD i zapowiadajq, 2e pertia uajprawdopodobniej w przyszlym
miesiqcu zNoty w Sejnrie projekt, w ktdryrn zapowiada likwidacjq zwiqp'ku. Szkoda, ze
nie aauwa2yl Pan w tym miejsou, a obieklywnie powinien, La proaes

,,przefarbowania" dotyka kogo$ innogo. Czy* bowienr jest propozyoja pstii
olyvatelskiej dotyczqpa likwidaeji ruchu obywatelskiego? Nie razi Pana ten zupelnio
widsczny biak, cey lekcewazenie, domokraoji? Nas nie tylko dziwi, ale prz.ode
wszystkirn niepokoi to, 2e jakas,grupa, ohodby i wybranych przcz nar6d, czuje siQ
upowa2niona do podejmowania deoyzji wbrew zainteresowanym i przeciwko nitn.
Warto, aby zapoznal sig Pan z propozyojami ustawowyrni tej partii, tam dopiero
znaidzie Pan material do swojej gazety, Moie nawet rs:rz;)dzle Pan rozwiganio
kuriozalnego pomyslu zatcladajqpego, 2e dzialkowiec, posiadajqcy na dzialce altankq
o powierziirni np. 25 nrz ma jqdoprowadzid do wietko$ci 20 tn2'nawst je$li stoi ona
zgodnie z prswcm od trzydziestu lat.

3, Slusznie P-an pisze, 2e dzialkowc6w nie bgdzie stad na dodatkowe oplaty dzierZawy
i podatku, Obionie $q z tego podatku ewolnieni. Slusznie ta| zauwa*d Pan, 2c wiele
teren6w ogroddw jest zagrotonych roszczeniami. I nie tnusi Pan tutaj wicrzyt PZD,
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do kt.rego nie ma pan zaufbntl_*Jr*., ry Tp*rw urzgdach , czyjednak bierzePan pod u*?gF,.29 przy okaz.ii nowej ustawy M*g \clzie uniknac odszkodowaf dladawnych wlaccicieii kosztern najubozszej "rrps.i 
*pol*"*ri*i-fr. w ten spos6bsprawiedliwo$d dziej'wa zatoczy krqg, * i*orlt przewrdci siE w grobie. pa'a tojednak nie boli, zE biedni ,llryr"iO 

"lr*r*j*&ne sprawy paristwa. Dla panawa2niejsze- jost' 2e ogrody 
lttdd; ;tffi narlzorowan" przez 'rinisrersrworolniotwa. M*I nad::ie]q, ie, mimo wrzyrfko, *i" p*,-#il,",rnui**ia siq w nichro$liny, co raozej np, r,*inir6r]yL* transportu nrowere ma wsp6lnego,4' w sugestvwnvm rozaziitr pn, ,,Nqir.d;ffr*;i"wyb6y',pisze Fan, 2e po dopuszczamozliwo$d dzialania na terinie ogtla, kilku;i;ax zyszefr.My tez, Dla przedwiczsniajednak rego,pomvslu proponuj4v, 

$t_.sJil w, ktorej pan, pubrikuje arrvkuly,zarzqdzalo kilku redakrtordw naczelnych.irirl wI* sig to uia" to i ffiprryjmiorny teneksperyment z pokorq. wziqcie.spr?w w gwgje tE o i;i#{ffi*ilJi, nio ma niczogowsp6lnego z.zapropqno**nyttr totalnym bd;fi;; w ogrodaoh. Ten jednak umozliwiseybkie przejmowanie ogrod6w prz2z.gninv, jak to jest zapisane w propozyojaoh po,a o to przecie2 chodzi prrzede wsiystkfui, pd;a;i 
-'

5' Je$li pisze Pzur o straizeuiu ariulr.o**o;;; pzD,. tojest pan w tzw, ,,myr'ymblEdzie". Nikt bardziej nie straszy dzialkowcd* 
"iz,po 

sw_ojt propozyoj4 ustawy, bow 2adnym innyrn zlo2onym projekcie ustawy"nie znarazio ,iEiytu propozycjiprzeciwko ludziorn. Mozna wiei,:io widac, bez'd;; dffiffif ilJ,,grue,,, mornacalkowicie ignorowac opi'iq ouy*rtuti, ;;;;; ilz irn ifirlr;riryalire mo2s *tedy
,^..-^*^t;*,t,elmeczrwidciewczedniejpoiiczycd;yGb;;r*.JeszczeJedna uwaga na koniec"'szauowny pani-e nioattorz.l pzDnie prEty musk*16w, pZDje od dawua rrra' widzi{ l* ueaviiarcikolwiek;;ff;ywatelski poparty prz.aztyru rudzi- dzialkowc6w, ich.rodziuy, poyju.iol,.**rorraao-*oJ, *.r"rie zwyklych mieszkat'rc*wmiast? !a btisko rnilion ruirri"r"tur. uarazo ,ie *yiii 

-- ''

ayazymy Patu, Panie n.taur.too", *.rlki-.go powodzeniu_y poglqbianiu wiedzy na
ltfr?3;r,lrr*,,U#rn 

pa' pisz,p. A moze tet, ,- frzytt iu* dle ,prurny, zmieni pan

Z powa2aniem _

SelaetggrQ& pZD

&!W6ne
Ierzy Komarnioki

w irnieniu Prezydium OZVZD
w Zielonej G6rze

Prezee
w Ziel

Do wiadornodei:
1. Pan Adam Michnik - Redaktor Naczolny ,,Gazety Wyborczej,,
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